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SOM COM DIUEN?

Les idees de Paul Lench

AtItra regada,: amb motiu de
!l'actualitat que Ita fet sorgir
aina dies el nom de la clutat
Planyem els periodistes; els política, els escriptors, els oranostra a la prernsa •esträngera,
dore, els propagandistes i els entusiastes que davant les circumssimia r•arnogut llocs consuno i
spetsClal)
tancies presents suspiren amb tristesa per la suposada impossibiutilitzat fùoils elixés che repi)r((Del riostra orivist
ter, que ens descriuen amb una
litat de dedicar-se als oficis de llur preferència o de llur obligaReparacions, confe- perspectiva no proa justa. No
. ció. Planyem els qui no saben suportar el dejuni en les habituals
SI. Poincaréa -sol preguntar ces, segons- el periodista, és quillitat?
especialment dota:, por rencies; Viatges, notes, notes 1 fa malt que era traelada aguceocupacions i preocupacions. Els planyem tant com planyeríem
cada diumenge. en el curo de les
el gastrònom que en temps de Quares'ma no trobés la manera seves oracions da propaganda, a la transformaeió i adaptació mes notes, ocupado/1s tetes la qüestici; Jarro:tan-m/n, ;g1o.s.:
gracia; discursos, infor- sánt els arlieles d'un deis botas
de resoldre satisfactòriament el problema creat per la prohibi- qué batirla passat si AlcinanYa dels grans descobrfinents tipo- sense
mes, raportslEs pot donar. mes periodistes francesos, que pass
llagues guanyat., la guerra? Ja us mala. El francés fa filigranes
ció d'algunes menges.
desordre,
mes incapacita!. nula sie en vialge informatiu per
secundadics:
Precisament els períodes de dejuni Són els més adequats poden imaginar la cara d'hor- amb les tcoses
falla de destresa?- Es pot donar Barcelona, remarcava un agut
i],
el
subrnarf,
l'entornar
posa
M.
Poincarii
/toue
.
q
per als exercicis espirituals. En l'abstinència voluntària o for- ror
un Tracas mes enorme, mes to- i brillant comentarista la mapl fi.
çada d e. determinades activitats hi ha una rica font de fruïcions mes de pensar.amb el que hautal. mes complot?
nera raPida i definitiva copa
Doixern estar aquestes coses
si-Alrmanya
lla.
ria
esdevingut
nobles. Els dejunis són purifieedors per a les ànimes on crema gues gnatiyat 1 l'horror que la que sins transporten a les disQué batuta passat si Alemacristallit za tirreu del mcin
el foc intern de la fe. Una aturada en el camí, una suspensió en cara horrorosa do M. Poinearé cussions quo llegíem durant la nya llagues -nanval la guerra, llegenda de la nostra ciutat fe' Leneli—. L'en- brosa i virulenta.
la feina quotidiana, ens donen l'ocasió de lea reflexions fecun- infon sn elä Setas eients . To- guerra, entre germanéfils i pregunteu?—d'in
En la ereació d'aquest tòpic.
des i dels treballs anímics que enforteixen la personalitat i es- t al, massa horror. ..1.ixé ha francötils, tan lamer -dable:3 . No tierna de la guerra el nnin hanria tocnat a marxar corn una avni de gran volada, cal cerovaeixen les polsagueres de la Iluita.
han vist algunes persones d'es- creó pes que hi pugui haver crisnéixer-hi bona part de culpa
Amics, no digueu els mote afrosos: "No sé què fer, ara! perit d'e París i de l'horror n'han cusSió sobre els fets quo es sed.u. Tot hollo limada tornat
i a l'ocupació com si no prépia, ,n mb • iina corta vanitat
No puc treballar!" Són uns mote sacrílego. El periodista que fot. un "joli oled". "Si Franca donen a l'alzar. Per altrsi part, trebil
hagates passat res. .L'ordre secol-lectiva, sovint ens ha comnin g si cliseuteix, ii aquest poblc,
es
troba eliminats un cert nombre de temes, i l'escriptor que 110 hit g.mis perdut la guerra
ni a cae, luis g enes grana vir- ria absolut, porqué' cap ineleci- plagut que parhis de nosetres
pot entrar en el clos tancat, i el polític que no pot publicar ma- relt'trir.a dominical de M. Polosir')
s'hauria
yrodult,
onp
disenobits i els se,us grans vicis. Des
Fopinió europea, en fels lalqtire
nifestos, i l'orador que no pot donar conferències, i el propa- caril que ros ho fa dir — haut- del punt d'e vista tlel progres
sió, cap protesta. I.a patt 'nut- fós la causa. A meS; gran no
guanyat mes - que havent-la
gandista que no pot anar als mítings, i l'entusiasta que no pot na
ria
estat
suportable
perqué
haneón
nobles
als
era exagerat encara, el conguanyada." Es una bona Majan material, tole
aplaudir i donar visques, trobaran bé prou, si saben buscar- pels pessimistes d'e rada fest:1 ig,nalment responsables. Des del ri n estat intelligent, La ;cid (Tate dominant d'una elutat enles, nitres activitats compatibles amb tots els trontolls polítics quo cultiva el Bloc National . I pan!, de vista del pregres mate- liaturia perdut restrielament fe:Uta-ida, complexa, neguitosa,
just, i res mes que l'estricta- activa en el trehall, inquieta ea
socials.
el mol,- dei t essor de. Di Jmi- rial mimes bi pot haver tina discussió interesada, i aixa percaté inent just• Cap coricessió a la l'esperit, decidida ett la !tirita,
A cada Una d'aquestes categories ciutadanes voldríem as- venel, germil ciii senacior.
teoria, a l'idebleg, a la fanlasia, cosmopolita en el vici, no dessenyalar nosaltres uns exercicis espirituals respectius que omtin gran periodista aleniany, el progres material no inleressa
plissin els buits del dejuni. Volt-ídem fer-ho a títol de comen i Pau Le.nch, s'Ita rices les <toses realment a ningil Otte procuri Realitats, faetors econòmics, pllavia a la imaginaciii inicia
mes seriosament i ha PorttOslat Venir d'aqurst /m'in una idea no rot abliment, ele holles i forte:3 modernitat. ajudarem, doamb intenció de conhort.
alemanyes. Res mes. nant a les nobles inquietuds
l'estudi
a
ami) Itrio quanti: articles molt del tot suporficial.•En el pro- Ifronteres
pot
omplir
els
buits
dedicant-se
El periodista
a treballar tontona, altra ve- l'apariéticia externa mes crua i
s material, por tillita pa rt, tot
gr.t
importall15.
Pau
T,ench,
es
sodel
visualitat
la
estendre
per
subjectiu i no Ini -loa una mil- anda, porqué la guerra fa pardos descarnada., fent, quie co que
seu camp. L'escriptor pot exercitar-se en els bous modele lite- gnrament, el primer periodista ja cans per prendre la mida a un lomas llastinMs...
era mostra vitalitat i plealemany
no
jueu.
Dirigeix
la
raris de la nostra llengua, per tal de polir el seu catalanesc.
Latirle, natnralment, és un nitud espiritual, pog,ues prenDeutsche Allgemeine Zeitung”, les valors. Per a molla gent,
a
hon
brome
(Ir
principio,
com
l'horno
mes
genial
ila
l'inventor
dre's •cotos obsessió malaltissa.
el gran diari de Stinnes. Lench,
conservador, i itte amict de la raó I les lluites fratrieides, silo odis
del motor d'ex p losió. D'allres,
risttritt cada diume.nge tun art isufir ion!, No lio diu, perö s'en- d'estarnents, l'exasperació epiEl propagandista pot meditar sobre l'art de rle [dintel. g,itnériearnent. "Polit
mes modestos, estala disposats
desordre actual dérmica ha fet preponderar en
no dir coses banals o fonedisses. L'entusiasta pot contrastar els
estrangera" i signa Odyseas. glorificar, senirire que es pros O- troven que elhaver
els aliats les sintrisis dels espectadors, un
seus impulsos sentimentals amb la realitat de les coses humanes.
desvergonyida als Set13 Sent l locasió ! l'inventor del ITtif ribueix a
admès el prinripi sial dret deis sol caire do la nostra ärairna.
Que cadascú exerciti el sen esperit en les dignes feines opor- llargs viatges en el camp polí- "waler-cloSet4.
nobles a governar-se per si maDeiX P IT1 estar aquestes coses
tica T.ench preve del simliealisaiXt Barcelona'? Es aixf
tunes. Que ningü no es declari en vaga de treball espiritual.
te ¡vos. j, naturalment: el que Catalunya? SI en una obra sim1
anona
al
gra.
Qué
hauria
posme
revolueionart
serveix
cal,
sortir,
quan
que
no
saben
massa
petit
els
•
món
Viuen en un
explica
que
si
Alemanya
Imanes
Alomanya
baguits
guanyat
sal. si
n'haguessim de tallar en
de les roderes quotidianes. Encara que canviïn moltes coses en la gran indústria.
- or- bólica
la pedra el viratge, no podrfern
el mi i s gran escripter la guerra? Qua yassat.? guanyat la guerra I ot seria
la successi6 dels fets, en queden sempre moltes més que perma- Harclen, ele
el
(Ire,
calina
i
voluptat,
es
que
no
Passat
tot
Diu
Lenelt:
Ilauria
nostres ates, ha
donar-li la serenitat del maralomaras,
neixen iguals, incòlumes, invulnerables.
s'hauria donat belligerancia
bre representador do l'antiga
dr esse.r depositari del contrari del que pas3a ara. Els
aquel!
prineipi
ro/alai/Lic.
Molts
Pobre home, el que ara no sap que fer, ni qué dir! Pobre passat
alemanys,
si
res
mes
no
—
diu
eintat. d'Atenes? Hauriem d'ess
testament do Dismark a boIx o
diploussìst
ce
i
generals
exòtics,
borne, el qui troba que l'ample món dels hornee i l'estreta terra
Lench
irénicarner4
—
saberla
-vista. uornaletmcap
'culpir. contret el -rostro i en
nostra han canviat de dalt a baix en quatre dies! Planyem els
guanyar les gue.rreO l. Passru els s'haurien — ve a dir Lench — .desordre els cabell,s, una fúria
.
a la (treta burgesm
! les incomodilats (le
periodistes s els escriptors, els polítics, els propagandistes i els
Viill resturijr el pensarnent de •tills por la nostra • ciea..La nos - ,estalviat
entusiastes qua s'enyoren. Els recomanem que llegeixin çada PanaLench„..perq uee hi ha • algu- n'Ira • obra' e g. -Pletirette inneada l'uniforme, 1 do l'etiqmeta, perMor
elti
;eitrdlia a-tpirr
-venir a 13erliss a saludar
metí, com a tònic, un article o una poesia d'En Joan Maragall, na cosa Inés quo aprofitable. entro el; rtnys 1871 i 19 t.i.dir? ami)per
ens fria parlar de la (loteas Caun
vestit
de
correr
n'hanres
a
algit
tingui
Paseo pos' alt la. per Pan .Lettell.
o bé un passatge d'En Ramon Muntaner.
p an lingul pron. I atollo po- talunya?...
indiscutible . superioritat d'Ale- Si hl ha algd, que dornani la
No; el fons del nostre poble,
Wea.....~1.1.M1111n1nMIll
lities
s'hauri e n pogut estalviar rnal gairebe, comprés, serva intela
meolla
paraula
i
que
procuri
manya sobre Fritnea. No hi ha,
d'e
dir
les
ximpleries
i
barbarinor
quantilat
posible
de
liarsegons aquest, home, comparatato que han dit, ara, perqué
en cap del § rarn;. El !Mi)
Converses fil o- cid,
Al costat de la nostra obra man se n'haurien pogut pasear
deu a Alemanya el quo Leneli
l'II de setembre de 450 el dia 15 del
anomena els "invents apoeals", Id ha la feta durant cine anys perfectament . • les idees do Pan dit mes.
LA BUROCRACIA NO
lògiques
Aquestos són
pels
aliats.
J'a
la
velen
—
o
sigui
els
invents
esnse
eis
PERILLA.
Es calcula que per a último de
El mén per un cantó Lana. Són molt comprensibles
quals cl inún seria una n'ira I.ench
A imitació de l'espanyol, que té nrii3,
L'Estat moclern, cada dia tnés lluny
i molt, vives, i si les donem és mes cl seu rendiment diari no sera
per l'altre es tIll
es
un
infcrn,
cosa
quo
no
es
ara.
Aquests
adverbi, i mas, conjuneló adversativa,
de !a primitiva concepc : 6 rousseauniaporqué el lector ca talh tingui inferior a 5,00 0 tones.
Milis. Als lIbelO i vitien totes
el catala literari admet tusAs, adverbi, grane inventa que formen época
El ministre francés declara rate
na de l'Estat gendarme, 4alitza un
les persones que ban tingut la una idea clara del que pelasen
són
la
inveneici
de.
la
imprerntia
conjunció,
amb
la
inateixa
valor
i inca,
sens fi de funcions. Per realitzar
els alemanys .distingits, de la rexpcdici0 deis stock; ja existents
desgrintia de seguir, en rls diala
invenció
de
la
pólvora.
Soni
prolongaco
és,
Villa
al
mot
naturalque pm);
slia jet d'inia manera senzilla, i que
aquestes funcions ha tingut,
que responen als
sut la pólvora, el món tindria una ris, la qüestió de les repara- pau• Són idees
la producció de coc s'efectua norment de mayis les inateixes valmrs
cielo
ment, de contractar un nombre irninstinto
quo
els
inalatixos
cions.
Ni
ha
algii
que
hi
enaltra moral; sense la imprenata,
l'espanyol, i estableix entre el mot
malment.
portant el : bornes. Aquests homes, no
tengui rrs? Di ha algú que IIP- Imanes d'Action Francais.
funció oraclyerbi i el not en fundó da tindria una altra
—Continuarem — (ligué,— d'acord
cal dir-ho, s'anomenen funcionaris.
rrtari
tttish
gust?
IIi
gPixi
PI
El
1
ereer
gran
invent
apocal,
el
conjunci6 la mateixa distinció gràfica
Josep Pla. amb Bélgica, l'explotaci6 de tetes
També són des i gnats sovint amb els
una
corta
qtmt
visqui
amb
aign
cocine,
als
nostres
vapor, es den
Oil
les mines, sense que ene amoinin
tose aquella llengua: Ell
orn s ¿emplasto, oiic i nistes.o buróels anglesos I a Eranea qué es segurolitt. amb una certa coVICS tira
en cap montera les dificultar; que
01'1'Llrell, 111010
Berlín, 13 set'embre.
7rates.
moditat, amb una corta trateEl
Seandeu?,
pregunta
Lench.
sorgeixin, tino el montera en qué el
N, és indispensable de poeseir una renceleLren.
mozon -

Full de dietari

Nosaltres {laven aconsellat sempre
d'evitar el Mis coto a conjunció adtir poliric per comprendre que totes les
versativa.
Els antics usaven, cortacrisis contemporànies han de posar en
LES
ment, uses con a conjunció, però amb
primer terne el problema de l'organització o de la reorganització (raques- el sentir d'encara o dentés. (Exemp!e:
"...ba y ern congnests e applicato a nosto xarxa hinnana que. quan té la fletra corona lo regne dc
:nibilitat oportuna, enclega les activitato
E. mes, hu y en cobrada Cerdenya,
del país, i 'luan és massa atapeida o
qual era perduda..."). Com a conjunrnassa irregular, les dificulta i les suci6
adversativa tenien, no sises, sinó
foca.
mas, que renn i a : les duce valoro de peri)
Quantes sàtires. guantes invectives,
1 de simI, com el un-ais francés. (Exemg uamo panfleto slan escrit contra , lasi ple:
"Totes aquestes coses raen mal
burocracia! El rnateix poblc, que
als discursos del cap del
de la prensa
tetes; nuTs yo'rn confessava e cimbre-fa no fa tila estar l'inventor, Franca,
ga y a sovint e penedia-Me'n".
tcli una copiosa literatura que combat
Ginebra. 18. — En nom de la Fedensas yo, scnyor, açò. mas per qué tan
. París, 18.—El primer minis- Ituhr, per?) per alltra banda no derad()
o sang i a foc el pobre monsieur
Sindical Internacional, el
sebtadament pagas (pagaren) lo denlo
continuació.
exclonen
lre anglés, Stanley 1.1aldwin,
bureau.
President jouhaux i el secretad gea . natura").
arribat aquest a tarda a aquesta
Tots els altres països. l'un darrcra
SernI•da que aquesta vegada el
neral han adreçat 1111 manifest
Segons nosaltres, el sisas adversatiu
l'altre. han hagut datiar creant una
ea pita!.
potaje francés hagi volgitt mos- Consell de la S. de N. expressant
arriburocracia. Adhuc Anglaterra, on res- espanyol hauria de traduir-se sernpre
13aldwin esmorzarit demä
trar-ao enérgio, pnik si ti
els punts de vista del proletariat
per pen.), con/ el ser l sitiänim pero.
perit tradicional. aliat amb el sentit
l'Ambaixada d'Anglaterra en ba si Paris 5lr. Baldwin.
sobre la qiiestió de les repztracions.
P. Fabra companyia del president tiel
pràctic. oferia una gran resitéricia
Les
frases
d'aquest
discurs
En rcsmcntara exposició es reiIMIMIIMMMI.MIMIMn1•01.111111n1
Gonsell D'anees, senyor Pein- aliaren dirigirles a Anglaterra. tera, la voluntat de pan deis obrers
la , cotnplicació . adm i nistrativa, no ha
tingut més , reinci que sucumbir davant
curé.
De,monient Stresemann no con- i es fa constar que el desequilibri
vaiip les ifiatlisles de Paris?
el gran corrent que deriva de la E,
A aquesta entrevista els dos testara, reservant-se fer-dio curopett no deixara d'existir Ibis que
"mlució francesa.
L'es modistcs do París han fet primera ministres aliats can- quan coneixi el resultat de l'en- no s'Itagi regulat la qiiestici de les
Ens trobem davant Un corrent conviaran
impressions sobre ha trevista Baldwin-Poinettre."
un miling. Iteunides a la Borsa
reparacions (runa manera justa i
trari? . Els feto de Poincaré a Franca,
qüestió de les • reparacions.
cle , 1 Trebal1, han eXtintinat -els
La "Lokal aitzeiger" fa mono. sense exercir repressalies.
dt Mussolini a Italia i els anuncia de
miljants d'obionir un milloraConsidera el proletariat que les
lar la decepciú que el cliscurs
Primo de Rivera a Espanya assenya•
montde salario. • ! • COMENTARIS DE LA PREMSA do Poincaré ha -produit a Ale- condiciono d'Europa són ara favoraltz . n la íi de la burocracia?
Les oradores 0t3 Suoceiren
bles per a la resolució del problema
AL DISCURS DE t'intuya.
No. Estiguett tranquilo. La burotribuna denunciant , la situacid AEMAPJYA
POINCARE
No contesta a Stresemann, de les rcparacions.
ci-acia , ara com ara, no pot morir perlamentable, de les obreres que
Acaba la declaracii5 dirigint una
qué segueix responent a una necessitat
17.--Comentaut el dio- considerant-ho una cosa secunno guanyen sitié de 10 , a 12
que les noves tendències politiqueo no
curs de al, Poincare, diu el daria, sinci que e . sdirigeix a- crida als obrero nordamericons per
D'anos de jornal.
Venenale mes perillós de Eran-. tal que es decideixin a intervenir en
.
abasten a modificar.
excla- "Montag Morgun";
dono:Sota
-;-Artistea
Es :c iar que• el fet de no perillar la
"Aquests discursos no emite- ça, quo es encara el seta chal. les qüestions europees.
ma una delegada nordameriea.La fallida económica d'Altimanya
burocriteia eom a institució no vol dir
Queleom den haver pa saat,
— guanyurieu do 50 el 60 nen una resposta stStro.semann.
que en els moments actuals ito perillin
diaris en el traen país! j [tu s'ótu mía que la repeticio que no concixem; probablernent constituiria un yeritaleir desastre
es tracia do postal' de nott'Sobre mundial i la patt seria impossible.—
inelts burbcrates cota a individuo. La
Es parla del treball de sil, i d'utt dice que ja coneixem.
lesreficines. o Mes ben
deserragestió
La gran dificultat d'arribar la taula la qüeStié ht .sega- Radio.
de la va g a forçosa.
, dit, la descongestió de les "piantilles"
Si el Sindieat patronal no vis. ara a una discuSsió es ma • nifes- retal de Franca i lligar-la a la LA PRODUCCIO DE LES MINES
(no tots els que figuren en aquesta
potser veurem avio! una In, puix les canscqüenicies de la .de les reparapions.—Radio. • •
DE LA RUHR
formen en aquella) és, sembla, una cosa
clesast. rosit política (le Guijo eme
nriv• I vaga (Ir "111;flitlett'es".,
inevitable. •
DuSelderf, 18.---E1 ministre frandeixen davant .del pitior que pe.« EL PARTIT POPULISTA APRONoten. de pasada, que a l'hora acdies Succeir-nos: Franita s'apo- VA LA POLITICA. DEL CAN'. c. <;:s d'obres públiques i el general
(ual tornés hi ha Mi país que.es trobi a augmentar el nombre dc funcionaris, dera-4o la garantiza
Degoutte, han visitat la mina Itaca-,
ten'a
no
perque
opini
que
l'antic
regan
CEI.LER
dins una tendéncia d .auginent de funtasca que portoce al docla MeS gran d'Alemaaya, la qual
La
of:cines,
les
sesee
nlotades
mal
cionario: "La República dele Soviets".
'Berlín, 18.-,--La Comissió cen- compren siS pous, dos deis quals
tor $tresemann dc reprendro
porque
el
comunisme
cómporta
un
inPoincari, Mussolini, Primo de
cOntecte diplomea exIgetx ¡ e ta tral 'elO1 'partit drs- Oren explotats en el nrament de l'over a es decanten a .reduir el nombre de. crement enorme de funciens estatals,- i. häbilitnt, del polttic.''
prés d'haver oit al cenreller cunacié).
el maxirn inerement possible.
l oncionarisi brt perquè opinirt Itle
Stresemenn, ha aprovat una re.
Tots es troben, en l'actualitat, en
.."›Iontag „Post", diur
tJñ i abres, dones, amb aceiacions
Segregar atribucien% a la burocracia,
disturs de Poi/leeré no solució adoptan', acuse reserves ple rendiment.
diferents, dcmostren una identi,n preperquè -opinen que al voltant dels
L'expluarii5 dels pous comens1 la
tindrà,crtament, per . maulla', la Nidifica iinerior i exterior del
ocupació.
Italia treballadors ha una vasta veprimera setrnana i passa de 60 tones
Carlea SoldevIla afavorir 1°S converses - sobre la eanceller.—•Raclie. •
gran erudició histórica ni un agut sen-

PEPAPACIONS

Mr. Baldwin arriba a París per conferenciar amb Poincaré
Comentaris

getació parasitària. Lenin es decanta

alemanya

Govern francès

Reich es declari vençut a la Ruhr.
—Hayas.

UN GENERAL BAVARES ES FA
FRANCISCA

Berlín, 18.—Comuniquen de
abatate que el general' von Betellin von Meldegg, quo manava
durant la guerra la 13 brigada
territorial bavaresa, ha estal
admès al convent de franciscano de Dietfurt. El general te
s.
68 a n y

DISTURBIS A- ALEMANYA A
CAUSA DE L'ENCARIMENT DE
LA VIDA -:- MORTS 1 FERITS
13crlin, 18.—A causa de l'encariment de la vida han °corregid disturbis en diferents punt.s
A Lorau, a causa de la disminució de salaris, els obrers
organitzaren una manifestació.
La uolicia els sortí al pms, entaulant-se tina Huila, de ha qual
resultaren -12 morts i 20 ferits.
A lberrech hi ha hagut una
col.lisiú entre la policia i els
obrrrs, reaullant dos morts i
mombrosos ferits.
A Parlen comunistes i socia:listes han entaulat una veritabatalla.—.Radio.
EL

DEUTE FLOTANT
MANY

ALE-

Borlin, 18.—El denle flotauii.
alemany s'eleva a 2,380.227,711
bilions de Mards.
Les despeses ' amb relúid als
ingressos per tilo priiners deu
dios de setembro estan eso retació d'un a once —Radio,

RUSSIA FA UNA CONCESSIO
FORESTAL A ALEMANYA
Est °colín , caneeII P r alemany, senyor Wirth, ha
obtingut cle Rússia en profit
-d'Aleman y a una . conceesió forestal al 1Sud e et de Petregrad.
El capital neeessari .per
l'e>;plotació ha quedat ja teobert.
per alguna industrial alemanys.

aves ..

gro el rie tresor de les bonei virVirtuts formes relligades
amb anees, do Inés suavitat. I
si sortosaraent t'hi /roba afany
de trebtell, plenitud activa, forta'
ambició, decisió coratjosa -1 esperit obert,

en ene-restar-les ni-

ril lment., no oblidem ni ens a yergonyim de la tendresa pregona.
Virtut compro amagada, perguc
l'itnima. una mica esquerpa, no
es :Hura a qui resguarda indiforent.,; sense franca cordialitat. No es gens nostre el donarse en banal efusió a una nona
intimitat, que es perd després
Timb la mateixa frägil lleugeresa que es ltligh. I així ha pogut fer-se la Negenda, filia de
la incomprensió, de l'aspra ru¿esa catalana, prima escores
que eobreix la earn dolea i suCosa.
'

Fóra ,:senzillíssM1 posar excusopico d'aquest fons de ouavii..-‘..
Ancdotes innombrables dc WAT
generalitzaein; cercant-les sobretot. com a demostrativos,
inis que en la pan reclosa do
la llar, en el brogit de les testes.
I hei noble, sempre rialleres; me.,
ments de jota en que s'expandeix lliure el fons obert i confiat. Ull xic ingenia, una mica
iränic, de la nostra gent. 1 mes
encara bo provarien les manifestacions externes de sentimonis comuns, com de. entre
a•ltres, dale tresor de les nostres eaneons, xopes de la raes
pura melangia i l'espiritualitat
ra.ls afinada.
Perä jo voldria portar una
demostració nova, i si és posible
ai4s ampla i mes convitieent,
cercada en la mes intima i fidel
tradneciú del sentir racial, en
el parlar. Si la l'ostra volgudas.
1tengua. pel eurt dsì repoca renaixenlista, As encara pobre de
rnots objectius per designar
coses concretes, té en canvi,
,una noble riquesa .de paraules
, per :eXpressar t.-stats allí/111os,
Mostr4 palesa d'un fans huma•,'
netrieeilt erOrriplete' -ert
emotiva, que ha vingut trebaliant-so al enrrer del temps.
.entre el gran vnIum•de• ,parauiles representadores do sentiwats, la- deu més viva, el doll •
mes ciar, es fet d'aquelles quia.
expressen sensacions afectives,
indefinibles amb precisió
laust . intimes, i ins xic - berreses
•
de tan matiosades.
Preu sabuda. per exeniple.
paraula enyorança, gairebé in -u•
Iradaible en' altres Ilengiles.
Paraula Manir i sautsuihla, de ea- •
ha popular, imatge fidot del
coro persistent que treballa en
el record, tornaveu dolorós del •
ponsament Illianeat tui lluny. Pa-)
raula que ha brollat de la fonda
melangia d'una tilo que sent
sempre, d'una manera contraclictbria 'el desig de partir i'
revocació torturadora del que
s'ha deixat; .solalge resignat de
la tristesa repetida al l'er g de
les generacions...
Sensacions similars t'Orasen
una nombrosa skale de nariants,
brancatge profús ¿'una mateixa
goda. L'abundor, potser única.
de parasgrs expressaderes de
sentiments semblants—neguit 1'
manyaga eonjuntarnent—illutel-,
mi _ amb. una clara llum la part.
polcar mes amagada de ia psiecrlogia do la mea; Ja no dz el
mateix que l'enyor, la recanea
cem no es . igual en aquesta el
recae. ço que dol no es idéntin
a eo quo sap greu. Dalir-se.
diferent de ;;latir. Migrar te un
Mire mati quo gritar, preso&
eits -dos en sontit moral i no de
enbejanea . física. En el- poble,
candir, corra/peló de decandiraés
dit amb una ¡n'enrió lleument
distinta. I encara podriens citar
l'enaigament . que do la seva
accepcid infantívola salta a expressar la eaiguda del cos I
reeperit, a la qual porta, una aspirad(*) inassolible. Oil trobar,
en mi rndi m'un mejor riquesa
de paraulce expressaderes de •
seutimente mes afinats?
Repetint l'anàlisi en ¿lees recons del mateix sector de la l'en- gua, als semi' do compronav -el
fons . d'litimanilat del noetre po -s
ble. No ,tse tot l'espoddriea virulkscia d'una exasperad:6 eir,
es/instancia!: Iti lin tambe
rana fortalesa, nobles afanys,
mes amagad/xo las bones i hu- I
mils•nirtuts. No som cono diuen;
o be y' no som " sols " oom •
diuen.
tendssea da
Exaltem
Cal a l unYa , perquä wee *feble
la viril empenta arnbiriffl, en, •
dolceisi les !luites entle antro.
germans. -I rotarmeno-li la aleerb d'enser i'cle ealiu hunok della
rebuda. snob una forte 1 xbne-i
gada
Carlea PI

Sunyer
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EL HUMO? A BONA
LES SESSIONS BURSATILS

D'AHIR
En el fi de mes havern trgut aval
una sessió de fortíssima naixa Per
trobar una sessió pariona cal retreu reno a uns deu anys enrera.
La sessió del mati al Merezt Lliure ha transcorregut amb el to de_ costum. però ja inquietada un poc per
vendes.
Es registrava de Nords 63.15 i d'Alacants 67.00.
En cotnpareixer a Llotja ens trobem atnb l'amenaça d'una baixa feta
a Madrid.

Eren els canvis oficiosos de la reunió al Base d'Espanya d'allí, a les
dues de la tarda. Interior, 71.10; Nords,
67.40 (altres corresponsals trojes 67.20)
i Alac-ants, 67.20.
Aquí-ja ho diem en el darrer article bursétil nostre-ningú no té yocaeó de Quixot.
1 en veure que oso era sol: la baixa
de Madrid. sinó que les veode s primeres al sastre rotlle eres Lotes peo
que per Madrid trehallen. des canvis
d'obertura. 67.40 de Nords, 67 entero
d'Alacants i .5313 d'Andal usos, havern
baixat. primerament CO caleracions estripades do protesta i segu'dament amh
,inic sord fins a les 7onaries
62.1 0 eis Nords, 62 entero els Alacants
93 entero ere Andaluses.
finan a última hora Madrid ens ha
voleut comprar quelcom. atrets alguns
elements per la tern • dacirí de benefici
rénid. no s'ha permès fécilment, reaccionant de seguida fitte als canvis a
.114 s'h a dos en la sessió de la tarda:
Nords. 65 enters; Al gcants, 64.80, i
And a lusoe. 03.75.
Malgrat la reacció. la baixa d'aval,
comrdant e i s cativis amb els últims
pa'ssa de tres enters.
Han conegut noticies i impressions
de to les especies.
,Malts mesen que el nati Gavera retiraré e's auxilio a 'es Comnativies carHi e res Si aixO los, no podr - a continuar
pren .n •- se arnh aquel tu. La reosvacié dele auxilio no ha de tenir Roe
fin< a mitjans tic navembre,
El to de les vendes subterréaies
les nenAltimes seo-lo- o. el gest dc Maclr'd d'avtii. la trista exneriencia
/espeses prAtinues personals i el coneixerneit de l 'egois me hutné que. com
co l'oc, es te a Borsa, MAS aviat
ereure el que certs elements
burs étile dueto' saber, o sis que ala?)
obee'x a venjanca d'elements nalities
bandejate, (U/e annest és un dels ataco
eik eme indubtahlement preparen a
l'ombra.
'La riostra sinceritat ens obliga a dir,
¡ere/. nos fa haba no hauria abastat
en& tals Monarcions. de na és ser (me
el, sector dr,h'ista n'ye molo anvs enrera oeera va ainh ,.le
car,, I . ~devela fécilnymt enters,
torea tern es cacé. crin 0//' 00.h,
que 0as58s. ~Es variaven ritteirets.
per •fea tráno ciilatq C70 posicions de
ceneenare ; tnllers de 40.31. ',cerqué aixi
crth„jada.
resultés lo
clar. en t'espantada linaidaci6
- bava de ca p manera la
d'avui no es' l o
Jeontraparlida ni, trobant-mos enema

l'organitzacky bureidil d'istiu, bi ha-

via oberta la Borsa de Madrid per estahlir-se réplcla liqu:daciä o captenir-se
.
dc i.'1).1.51 del moviment.
Degui al non i savi funcionament
del Mercat Lliure-desde la repercussió de la gran guerra cneä-en cap
moment dels negros d'-vo' Id ha hagut
perill de desastre ni compromie.

Surifiach Senties
18 setembre 1923.
Evades d'U prenda del darrer article
Les mes importants són; mares,
pessetes o.80 el mil& cn Iloc do la
miseria de 8 celulitis de pesseta el
miró.
Corones austríaques. Mes. 1.50 el mili& en ilac de lates. 150 al sailió.
En parlar del canvi alt de moneda
estrangera a primera hora de dissalne,
es deia que els franco havien arrint
a 53. i baria de dir a 44.

R. S. S.

Anuncis

Oficials

COMPANYIA BARCELONESA
D'ELECTRICITAT
Efectuat en el dia d'avui el
sisé sorli q g per a l'ainortilzacló de 770 obl i gee ' 0110 de les

emeses per acinesia Companyia
en 27 d'octubre de 1913, han
resullat amorlitzades les següents:
Del
41 al
50
231 "
1011 "
1101 "

"

2491 "

13

"
"
"
"
"
"
"
I

ti

2881 "
3191
4061 "
4151 "
4901 "
5431 "
0341 "
6691 . "
7111"

240
1620
1110
2500
2890
3200
4070
4160
4910
5140
6350
0700
7120

7241 "
7811 "
7821 "
8481 "
8801 "
9621 "
9931 "
19261 "
11101 "
11111 "
11181 "
11541 "
12291 "
12471 "
13121 ''

7820
7830
8490
8810
9630
9940
10270
11110
11120
11190
11550
12300
12480
13430
1 4 9 0 " 15000
15631 " 15540
16391 " 16100
16591 " 16600
1 685 1 ." 16860
17971 " 17914,0
18361 " 18370
18421 ", 28430
10681 " 19690
20581 " 20590
21091 - 21100
21651 " 21060
2le 3l . 21940
21951 " 21900
24161 " 24170
24871 " 24880

25501 " 25510

Del 25731

25740
26511
26520
20971
26980'
e
27111
27120
27130
27121
27451
27.160
27501
27 I 0
27841
27850
28190
28181
29260
29251
-31001
31010
21180
31171
32330
32121
32700
82691
22090
32981
33701
33710
33840
33831
33981
83990
34470
34461
34770
34701
36220
36211
36410
36401
1.
81;720
30711
1.
:17270
3726l
37080
27071
27840
37831
38880
38871
17
39360
39351
39190
39481
39530
39521
e,
39750
39741
DOS de I d'oclubre vinent es

procedirh al pagament del capital d'aquestes obligacions
amortilzades, n sigui' pessetes
500 onda tina, com larnin< el del
cupe, número 20, 'ami. de les
amortilzades en aquest sorteig
eorn de les en circulació, alud)
deducci6 dels irnposto's corresponentS.
El pagarnent tindre lloc !mis
els (tics feiners. a la Societat

Anbnitria A riuls-Cari.

embre
director gerent,

Barcelona. 17 de set

I 923.-E.I
l'a

17,

Ser l'AMI OIL

Preus aciusls
;SUCRES
Eseassejant algunes elasses. tonti-nuen sis presos atol, lentlnoitt a la puja- podent-se, de mornent, estimar per
al cons= eam segiteix:
Sieh, de 168 a 170.
Terciar, de 183 a 193.
Centrifuga remolaCra,;le 1 7 8 a 111 0
Quebrat ela, de 105 i 187.
Blanquilles,' de 208 a 210.
Granets • superiors, de 210 a 212.
/ilants . primtera refinals. de 212 ,/ 21 - 1
'l'arras P. ti, Aragó, de 213 a 211.
Ideal Andalusia. de 2 111 n 220.
l'ilons, de 214 a 216.
Tallar, de 225 n 230.

Preus per pesseles els 100 quilos.
CAVES

Els mereats estrangers d'origen es
mostreu [erais en els , preus, seguint
ajts els i'a0ri Í 'or per al pag ,ineut
de p lumee, la qual cosa inficeix ea les
eziflitzzil e Mur0 del nostre cousuan, els
preus del qual sún com segueia:
31115 , legítim, de 605 a 615.
Send-Molca, narrar i uf rienos, de
583 a 393.
115r155 ltico, Caracolillo, de 030
a 610.
Ideal film lauro especial, de 625
035.

Ideal idem Une° superior, de 600
a 610.
Idem Ideal hacienda. de 535 a 563.
Cantees deseeretzat i shnibtrs, de
7,60 a 570. .
' tra. de 330 n 540.
Trinuts o x
Puerto Cabello i Corrents, de 520
a
P dembang„ de 485 14 493.
Pasilles, de 460 a 470.
Prons per pessetes eis :100 quilos.

Moviment maritim
Vaixella entrats
Vapor espanyol "Tirso",
Cartagena, amb Carrega general
i 156 passalgers. Arnarrat molit
d'Espanya 5V. Consignatari llames-.
Vapor espanyol "Sagunto" de
Car(agena, amb càrrega genera) i 37 passalgers. Amarrat.,
mol) d'Espanya NE. Consigna! ari Companyia Trausmediterrania.
Vapor espanyol "Pérez Pujol", de Liverpool. amb carrega
general. Amarrat mol) de Barcelona Sur.' Cotisignatari Companyia Transmediterrania.
Vapor espanyol "Mallorca",
de Pailma, amb carrega general
i 114 passatgers. Amarrat
de les Drassanes. Consignatari
Companyiä. Transmedilerränia.
Vapor espanyol "Vicente La
boda", de CeLle, amb carrega
general. Arnarrat mol! d'Espanya NE. Consignatari Companyia Transmecliterrämia.
Vapor espanyol "S. Giner",
de Santander, .amb carrega general. Amarra'. rnotll d'Elsparlya
NE. Donsignalari Coleo panyla

Transmedil.errimia.
Vapor espanyo' "ato Mesa",

de la mar, amb peix. Amarra!.
moll de Llevant. Consignatari
Pesca i. Navegació.
Vapor angties "Cisneros",
Santander. amb carrege general.
Arnarral moll de Sant Bel! ran.
Consignalari Mac Andrew.
Vapor espanyol "Guadiamar",
de Geno y a, ami) cärrega general.
Amarrat moll de Porient Nord.
Don Signa tari Cl rn pa nvia Ibarra.
Vapor alemany "Trilon", de

etarane../~

EXPOSICIÚ Da M31.111
STAND N. R0 120
aquest :•tand on roirà apreciar i'dta
qualitat dels inob:es i preAatger;es d'acer

ViSili

51elag,a i escati's, arnb earrega
general. Amarral. n'Ion de Barcelona Site. Consignalari Bur-

ilad i Companyia.
Vapor clanes- "Gueover e . de
Sunds Va II, a mb fusta. A marra t
mol] de Sant Deliran. Consignat a ri linberg.
Vapor espanyol "Triff". de
Mälaga i escales, arnb cärrega
general i 10 passalgers. Amarrat d'Espanya Consig~ah Fill de Ramon A. Damos.
Valxells despatxats
Vapor espanyol "Norte", en

eap a Carleforte.
"Oettavia", en
Veler

hast.

1 l'exceMencia de les calculadores

BR UNSV IGA
y.

GUILLAMET - Rda. Universitat, 31

BARCELONA

lidni VNI1011 5 1
OCULISTA

Le-sludant del Dr. Lapereenne de Parla

aetament especlal I ritpld del trae011ia
(&1 • 0111118e1011S 1 : iloalaIlleo externos;
eOrreeció tle tots eta detectes
Oplleo-vteuals.
De 4 a 8 1 llares convIngudal
CUCURULLA, 2. ter.

VALCRS QUE ES COTITZEN A
LA BORSA DE BARCELONA I
NO ESTAN ENCARA INCLOSOS
A LA COTITZACIO OFICIAL
Traellon 7% 1900, .
Traccos preferents .
C. E Coionitzaen5 6%.
Fumen! O 1 0 tO %
lluSoe Expostrló %.
e. Ca(01ttuya O
F. Cremallera 651.
S. A corell 6%. 31. Pcias-a't'tria 7%
G. 3letrup. 6%. .
fi. T Bareelona 6%
flote/ 11 117 7% .
AptIcans e ni Sevilla 6%
Pradur tes Pirelli 6%.
Galle g a Eleetrielon 6%
Untó E. de Catalunya.

Antr Con.
fin
131'
113'
115'
10159
4 029 9350
t9'3 .1 59 50
85'57,
3C11.
31'
84*
4.5'51

S:G.56

91'
54'75 9175
5515 0125
8.'41 90'33
9P25 93-23

Vapor espanyol "Eseolano",

de trànsit, cap a Ma9olla.

Ra ve s i C.1, S. en Cta.
CANYI, vaLoas

hambia del Centre, nUM.
Telefln .

Davant de l'Asil Municipal de ia
carretera del Port Tomas Castelle,
zd anys, que venia de carregar pedra
de la pedrera de Ilatagues, caigan: del
carro. passant-li una roda pel coi!. Al
cap de Pocs minins el dissortat CastaId morí.

Fou traslladat al dipòsit de l'Hospital clinic.

1

1230 1231 A.

nfflgageofflatIRMIK~MIOWIR~
FI:13

de F.

i'ard

Eanca - Eanri ial6rs • Cimas
20, Rambla del Centre, 20 rj

-o-

Teléion,1430
limonsaammokez.

Gaseta

A.

loca.

Peyron, diferents aparells;
número 150. Joan Pujol i Companyia.
un electromotor; Vilanova (St. Martí'
Miguel Rossel, un e'ectromotor;
Andreu, 344. Amadeu Ripoll. un che
trotnotor; Montseny, 2d. Pa:1 Sec .0
dos electromotors; Corto, 312. 'La Alpargatera Castel'onense. S. A.", cl n-,
electromotors; Urge% 62.

•
Es troba novament entre nosd'un Pare viatge
després
nitres,

Podeu comprar calçat completament de f ranc. Esplen-

per Paris, Londres i Berlín, nos-

71, Salmcrón, 71

tre- bou amic el distingit cine-

did Bazar.

Tots els socis de l'Ateneu Eneic t opédic Poptear que des tgin assistir a 1.
(esta any31 que celebra el Fornent de
les Arts Decorativesi que enguany dni lloc el prcrer diumenge. dia
a l'interior de l'Exposició Internacional
del Molde i Decoració d'Inter'ors. poden Mear per l'Ateneu a inscriure's
durant tot el dia dimecres. pro
preler ami saber eh nombre d'inv'taeinne que seran neecesCries que el
dit Foment sita ofert gener0Sanlent a
cedir.

JCIES VILANOVAUNIA
A l'estació del Nord disputaren dos
gaérdies jurats perqué l'un entrava
a- la detnarcació de l'altre. Cristétfo:.
Saavedra disparé un tret contra el seto
comPanY ManUel Mostoro, recullant
aquest umb una lesió i l'americana cremada.

Ilasl, cap a Bastia.

Veler ilalie "Ammirag"o Togo", en libas), cap a Argel.
Goleta italiana "Sott StIvCrio". en illast, cap a Alghero.
Valxells sortits
Vapor espanyol "Cabo Menor", amb càrrega general, cap
a Bilbao i escales. Vapor_espanyol "Margari", en
llast,. cap a Gijon.
Vapor espenyol "Sao 3", en
.11ast, cap a .Sfax.

maossmarmys.

RESTAURANT ROYAL
Saló de Te

cada din te dansant de 5 a 2/1
de 8. i dinar a l'americana, de
9 a II.
Han estat sollic'tats els segiients
permisos de l'Ajuntamen( per a la ins-

matografista En :11. de
En estriMver de nou la mä del
Pon ainn- eelebrard son itetorn.
ii

desitg,e:m forea sort en 1111e 0

negocis.
"QUIMERA pr ORO" - Sab6 de
moda "MARYCEL"

Corts CataIanes, 615. CM
1884 A. , Vaixeites, cristalleries.
serveis de te, etc.

Fzyals Pat3h

A la secretaria de i'Escola
meres auxiliars de medicina de la Maneteteunitat de ' atala ye:9' (eaerer (11:1-gell. núm. 187, tercer, Universitat 171•„dustr'an queda oheria. de den a dotte,
des del din d'avui. la matrícula per

senyores. senyoretes i religiases cet:
deStql/3 ingressar a l'Es'cola, aixi co:n
per les que cantinnimIlues estudio.
Les que ingresos per primera vegada hauran d'acreditar tenir oS anys.

Abir complimentaren. a l'al-,
ealde acciden i att, senyor Mar01 1*55. el ^ r e s i d e n' de 'la n,n11tarY, provinc i al senyer

Pu Sois. el del Tribunal industrial senyor Arret i Pex-cliputat
a Corts senyor Lligué.

tallació d'aparells industrials:
Andreu lloras. un electromotor; Peris Benxeta, 7. Senyora vidria de F.
Bamusell. una forja; Espronced.a., 18
i 20. Ramon Mora. un electromotor i
dues fornals; Taulat, au i ats. Pere

• iI0IP

n id o

Din/erres, 19 de seteMbre
tionant el son presiii
jent, acinesia nota de la reunió:
"Hem estat tres llores •rstu;tima qüestions del afarroc•,
presents el general Atzpuree i el
set ssecretari d'Estat. interromeuts dues vegades per les visitre dels ambaixadors d'Auglatea. Franea.
nomena una ponéneia perqué esturlii les Ifnies generals,
i (lema passat, també amb el generäl Aiznuru,' darrer dia que
cstara a Madrid', ens darnatem
a reunir i liBiurarem aquesta
no t'ene i a.
Denla sartira a la "Gaerta decrel. solera el separafiame.
El Direetari doma, cumplimentara Rei ."
Confirmé després aquestes
fr los el general Aizpurn, area'nt que abans d'embarcar cap
Marroe es delineé. un tila a
r7órainhn. on té un d'els sexis fills.
El, MARQUES ITALHUCEMAS
Han eitmelimentat En Garcia Prieto els ex-ministres Arduc d'Almodóvar del Valle.. Salvatella, López Muñoz i
Silvela.
El Marqués surt aquesta nit
cap a Irún.
UNA MLNIFESTACIO
Amb l'exprés ha sortit cap a
Hendäya el marqués d'Alhucemas amh la sera senyora, cotastituint el comiat una tnanifeslaCill de respeebe i simpatia per
l'ax-eap del Gbvern.
Han anat a l'estació tots els
ex mintstres Hiberals que estan
a Madrid, amb la plana majar
del partit, ex-senadora. ex-cliputals, alguns conserradors, Erapresident del Suprem i molts
majes particulars.
En surtir el tren, els concurrente es descobriren ereneettioaarnant, corresponent visiblement emocionats els marquesas.
L'ORTEGA GASSET ES FA
REPUBLICA
L'Ortega Gasset ha publicat una nora et la qual diu:
"Sincer en els meus ideals, que es
:onfirrnen i s'arrelen més davant els
tbstacles, considero que aquells nrinaaosen deure: el d'abandonar els
sectors monärquics i declarar que profesa° des d'ara les conviccions republicaries."
L'ALBA A L'EXILI
•Persones arribades de Biarritz con.an detalls interessarns relacionats•amb
l'arribada i estada a la elqa vila dt
l'ex-ministre d'Estas, Jaume Aba,
que en les Ultimes bares ha sortit cap
Aitglaterra, desistes de passar per
París.
, En general, entre els espanyals, la
peeséncia de l'Alba a Biarritz. no ion
asa acollida.
Les impressions rebudes en els primer, niaments, que naturalment, eren
de gran neeviositat, influiren de. tal
manera en Tánim general, que els
cambrers espanyols de l'Hotel du Palais plantejaren . un confliete a l'amo
del tiit hotel, per negar-se a servir
veritat que aquest hagi utilitzat ofie"a! de qué es parla. UMeatnent -es trasiledé en el?, satis
alala e istr •an disposar d'altre
ele
els primera monteras, l'esposa
l'ex-tniastre d'Estat, des de Biarritz a Sant Sela' tstié: i• segons les /Untres noticies, el 'cotxe hä estas retornat.
Les- converses a Barrita giren mínimos:era voltant del tema del cap
d'Esta; danat a Espanva i es ce/menta
la situaciú de l'Alba i les acusacions
que contra d'ell es fan.
Respecte a aquest s'ita fet públic
20 detall malt significatiu. i és que
vendre un
l'Alba ala vist obligat
collar de parles de seva esposa a
casa d'un conegut joier d'aquella lmh!acid._Aixä. que és públic a Biarritz,
objecte d'una veliernara diScussiai
(arta:dada sobre la situació económica
actual de l'ex-tniaistre d'Estat, puix
per mnits aquest detall porta a pensar que l'Alba. si són certes les acusacions que sobre ell pesen, no es traba cn la posició rica • que molts
at ribuien.
EL PENSAMENT DE L'OSSORIO
GALLARDO
Naingell Ossorio i Gallardo
notta en "El Liberal" rae:na!ilat, diu que ja baria prozal
less seres campanyes
ortt:s i•escrites que vindria
mer una dieteduea militar i deeprés una revoluel",,Els politice mi ti feren cas i
seguí el fullee!. sis.terna del eomparalge.
Si no ho baguessin fet els militers ho hauria fet un Sindical, un greani o- una mesen de
t ranseunts; perb l'ocorregn t
ttrannealiu que el remei serié
jotaf.epie
malaltia, puix la vio,- larieta monten I En pot ésser
bona:. Collaboradora d'un moviraen/. d'opinió, enes quan en
1100
ArtrVir-la la Substiteteix,
' ja la vicilereeta necessitat
trausltüritt sitió chau d'un. non
edifiet i sobre la viulléncia
H: es. pot construir res sblbl.
j Per . aixb semblava
orfentat, enm Inés Mutada, el
infla-Unen que els artillers inieiaren ta alguna- i que el
Govern no s'ab4 eigendre.

LA P1TBLICITAT

oficials Mie no estiguin en els setis
llocs rcintegrin, anant a les oficines dcs de les note del metí a la
una de la tarda.
EL DIRECTOR DEL NEGOCIAT DE PREMSA
estat designat per ocupar la
direcció del negociat de Premsa e
informacions, establert a la. presidada, l'auditor general de- l'exercit; Adolf Valle Espinosa.
DETALLS DE LA REUNIÓ
DEL DIRECTORI
El Directori s'oeinsä aquesta tarda, eh la seva reunió, exclusivament
i única dels assumptes del" Merme.
Com entre els presenta hacia
els generals Bercnguer, Cavalcanti
i Gómez Jordana, que han estat a
l'Africa i coneixen perfeetametit el
problema, els tres parlaren detingudament.
El general Aizpuru feu detallada
exposiciä de l'actuació en ambdues
zones durara l'etapa del seu comandatilera de ministre de la Guerra.
Es parlé extensament del pacte
amb el Raisuni, predominant la impressió dels generals que esté tnancat de garantia i que, en realitat, no
és un pacte ni és res.
Quedé designada la ponéncia que
ha de propasar soluciona La formen el general Aizpuru, el sots-secretari d'Estas Espinosa cle los Monteros i el general Gómez Jordana.
Derná es reuniran els tres i desenrotnaran
seva tasca.
En aquesta reunió, a la qual, per
nert, assistí el general Mayendia
per no haver arribat a Madrid. s'a•
cordi rebutjar en ferm un crédit
21 MiliOeS ele pesrtes proposat per
el senyor Silvela per a despeses reservades,
Els senyors Saro, Cavalcanti, Daban
i Berenguer abans d'acabar la reunió
manifestaren que cessaven automáticamena i felicitaren a la nava directiva.
dees .tjant-li teta mena d'encerts en el
seu difícil treball.
S'enteraren els generals, per noticies
eme els hi donä el general Primo de
Rivera, ele iint a Barcelona baria correnta el rumor de qué ell hada estat
ogjecre d'un atemptat a Madri, la qual
cosa baria fet haixar els valora de
Borsa quatr-e. entera.
l'última párt de la reunió Ilagi
en'Primo da. R'vera la minuta del decret sobre els delictes del separatismo.
Apart de les noticies facilitadas a
la Premsa, afegiren que queden els infractora disposició deis tribunala rntlitars. única que poden jutjar aquesta
clasSe de delictea.
Anuncié el president. eran així
fiti, que ea disposava anar a Pa las/ per
sohmitre'l a la si gnatura régia.
Els eredits anullats pel Directori prr
a construcció de cateteres munten a
20 milions de pesestes.

DEL MAHrig
E CLOMUNICséT
•
Durant el dia d'ahir es toril-,
prora l'existí:neta d'una corleen,
tracia) de 500 moros poblat ele
Imagarren, a tres quilbmetres
a l'Oest de Tafersit on l'enernie
tenia collocat un Ganó que liostilit zara el dit camparnent.
Les hateries Tafersit i Buafora t'eme ro° sobre la dita coticen f cargó.
La ni t darrera role hostilitzada la pasició de 'guate per un
grup enetnie
també aixeca
ria,aael carril. va tallar la telefonia i volé part del pont inentriliat a la poefeiti. LPS destetes han queda/. avni repa,b_nles.
A 'Alhucema.s ahir continua
el foe de cenó, dispersant petits
grups rebels.
DICEN QUE ABD EL KR111
IIA FUGIT
Melilla.-1-1a ncireulat amb
cia a aquesta plaea el rumnr que AM
el Krim ha fug,it 13eniurriaguel,
en saber que es constituía a Etpanya
un Directori militar i que el Raisani
hada fet oferiments de venin a. linitar a aquesta zona.
INCIDENT FRANCO-MARI:C.)0U'.
EL REPRESENTANT
FRANCA ABUFETEJA EL SOLDA
T•ánger.—Acaba de fer-se
una noticia sensacional
El soldé Muley-Jusef ha estat abufelejat pel resident francés.
Els tnotius semblen esser les malisties que li han prod,E, t a aquest els
termes en que sTia desenrotliat una
entrevista entre el Srada un pet-dad'ata anales. A 'fänger ha causat profunda impressió la noticia, essent
aquesta els successus que es deseoratIlen Espanya nol:eies a l'entorn
de les quals giren tots els comentaris.
UNA ENTREVISTA' AMB ABD,
EL KRIM
sap ,que han arrtbat a la zona enemiga quatre súbdits estrangers que es
traelladarea . al' poblat d'Aydir,
rm han VíSsitat detingudament a
Abd-el-Krim•
Sollicitaren del cap rebel lit
Ilibertat del eaid
•M"Palza.
Després d'alguna resistencia
per part
accedí
aquest a la Iliberfat susdit
ettid,, perb noant com . a candi-.
ció precisa. la formació d'una
important ,harca per aombatro
a Espanya.

RAMIR DE M.aEZTU,
CONSULTO/1
Ha arribat a Madrid En Rinde de
Macana cridat pel Direatori militar.
Se li ha ofert el cärree, que ha
acceptat. eonsultor dei Direetcri.
S'ha donas ordre percitC/ d'asuí enclavan': no es paguin les M'anilles dels
directors generals. Narnés es respectaran les Direccions Cali/a:es.
REUNID AJORNADA
Per no haver arribat alguns parlamentaria reformistes. la presincia dels
mials a la reunió de detné era necess.
säria. queda aquesta ajornada.
Entre els que falten hi figura en
Pedregal. EL -tal-in ilii:N-ADOR MILITAR A
LA DIPUTACIO
•
Aquest migdia ha estat a la Diputació provincial el governador militar,
due de Tetuan, sense cap acompanyament, essent rebut pel pres'dent i alguns (limitaba
Al despatx presidencial s'In celebrat una reunió. en la qual eis diputata volgueren cortaixer el pensament
del Directori sobre la Diputació, no
podent descobrir-ho.
Han demanat al gnvernador que
resalan& urgentment alguna problemas
ele la beneficéncia, del qual se li
fac'fitat tina nota.
UNA RECLAMACIO
DELS FERROVIARIS
Aquest metí estat ministeri :le
Foment el general Sara conversant
amb el senyor Valenciano durat una
hora: no dertant el general cap Mormació a la sortida.
Es clitt que la vista esté relacionada
amb la reclatnació que els ferroyiaris
han presentat al Directora
comentava l'actitud del senyor
Archa. actualment encarregat del despape, el qual vid deixar-lo per considerar-Se incapacitat per regir-lo.
MES VISITES
Aquest matí han vísitat el tiresident
del Director; el general Carbó i al
general 7..Tubia. director general de la
guérd .a civil.
.MORT D'EN CONRAT
FONTOVA
Ha mort a Buenos, Aires 111-lustre
cornpasiter i pianista catete. Conrat DE
Fontova, fill . del celebre actea el BARCELONA
LA PREMSA
qual feia anys ene dirigía
ANULES:1
el Conservatori del seu nora.
La premsa estrangera esta.
LES ONES
ben assabentada de lee nostres
RECEIJTAMENT
coses. Amh mollee del . • op, d'EsPel Direc,tori militar s'hati donat tat espanyol, "Daily Mail"
orelr'es als capa de zona i caixes
publica un /liaba' d'ESpenya, el
reclutament perque tots els cape i retrat •
l'onda del general

L'ESTRANGER

Primo dó Rili erd-Uqtletd retrat
l'han publicát tots ele diaris
franeepos i angleSoSe--i un petit grarat d'una vista de Barcelona.
Per completar la informaciá
publica també una nota descriptiva de la itostra ciutat, que
tradefirn integrament. Diu:
"Barcelona.— Situada- a un-a
rail, entre la cordillera del Tibirlaba i les Muntanyes Maleidea, i rnirant a. la mar, Barcelona, la.. genital • de -Catalunya,
As la principal ciutat comercial
d'Espanya.
' Cinc vegades més gran que
Sheffield, es traba a la mateixa
latitud que Roma. Té bote port
i les seres vil-les i torres (lowere) antigament usades com a
refugi contra,els pirates de Berberia, rottades pintorescament de vinyes, pins, tarongers,
Ilimoners, figueres i magraners.
principat indústria són les
fila tures de coló, que empleen...
homes."
•
El número que ve al final e
columna, resulta Afortunadament la resta de la informació prou substanciosa
perqué ens poguem passar d'aquesta dada.
LA PREMSA ANGLESA
Londres, 18—El "Daily Telegraph",
en un extens editorial, en el qua" comenta lá situació d'Espanya, diu que
sigl el que sigui el resultat d'aquest
segon assalt lliurat a Europa contra
sistemes que catan en decadencia entre la vergonya nacional, aquest progris seré seguít amb extraordinari
interis per totes les nacions civilitzades.
La Gran Bretásaya—caba diera—
desitja sincerament la realització de
les esperances que el noble espanyol
te en aquests moments.—HaVas.
ELS PERIODICS ANGLESOS
Londres, ¡S.—La majada dels pede/die-s. en Ilurs edicions d'avui, diuen
que si el nou régint que a Espanya
acaba de pujar al poder pot executar tots els setas plana comenearä per
a Espanya una nova era de prosperitat.—Havas.
UNA EXPLORADORA ANGLESA CELEBRA UNA INTERVIU
AMB EI, RAISUNI
Londres, 18.—Ila arribat a aquesta
capital la famosa -globe trotrer" anglesa Rosa Farbe, única dona europea
que ha aconseg,uit visitar la residenda del Raisuni al Marroc.
Declara Rosa Farbe que va romandre Zabia disset nes, sostenint 'm'abrases entrevistes azul) el Raisuni, home enorme amb una barba roja.
El Raisuni inani festä a la viatgera
anglesa que l'horne esté fet per-a la
guerra i la dona per ,,a1 descans el
plaet. El Raisuni creu que la civilitzaci6. s'abriré pas al Marroc. Compara
la Mvilització atnb la vista i la manca
d'aquesta amb la ceguera. Afegí que
creis que molt Inés que les armes. contribuiran a escampar la civilització
europea al Riff els metges espanyols
amb Ilurs hospitals.
El Raisuni manifesté estar molt al
cor:ent de les qüestions europees. L'actitud que mame vers Espanya es molt
amistosa.
El Raisuni té dues dnnes; la més
jove, extremadament bella i semblant
a una italiana. Té nou finca i tres bilis.
Posseeix quaranta esclaves molt
jovenetes i vint esclaus.
En acomiadar-se Rosa Farbe dcl
Raisuni, aquest feu el. present de
dos braealets d'ea Aquesta l'obsequié
amb una espasa.—Radio.
COM ESDEVINGUE LA DETENCIO DE L'EX-MINISTRE REGIONALISTA'
Perpinyä, 17.— L'ex-ministre espanyol, senyor Ventosa i Calvell, viatjava ahir en el rápid Barcelona-Paris,
quan en arribar a Port-Bou la policia cornunicé que no podia travessar
la frontera. El senyor Ventosa invocé
les seises bones relacions amb el general Primo de Rivera i pregé a la
policia que li telefonis, com aixi es
feu, però quan es va rebre fordre de
deixar-li continuar el viatge, el räpid
ja havia sortit.
Ahechares el senyor Ventosa travenal a sien la frontera i a Cervera.
el senyor Bronsse airea!. al comissari
que refrendes el passaport de l'exministre, el qual a Perpinyft va agafar
el räpid cap a Paria—Radio.

La Mús ica
UNA ALTRA ASSOCIACIO
MUSICA
Dilluns, a la nit, es fundé a Figueres una Associació de Música, la ‚mal
sera germana de les abres Assoct,dona que van florint esplendorasament
arreu de la nostra terra.
Aquesta Associaciú estará adherida
a la Lliga d'Associacions de Música
i comeneará les seves tasques imanediatament, a fi de poder inauaurar el
seu primer curs concerts dins cal
vinent mes d'octubre. L'Associació
éluska de Figures es je des d'ara
una Viva realitat i compta ata!) un gran
nucli de devots que per en, si:6 saín
una clara garantia dels triomfa que. per
la cultura de Figueres s'assoliran.
Per encaminar l'Associació
uomenat una Comissió organitzaleret
legrada per molt valuases elements dc
la vida espiritual figuerenca, a bese
d'aquesta distribució de &arrees: president, Pelai Torres; Vicepretident,
Ratnon Basil; tresorer. Julia Zarandona; arxiver, Emili Pallissera; vkesecretad, Ramon Bassakanyea; vocal%
Francest: Civil, Mae Llobet, JeArt
Llena; secretari, jolp: ion.

FALAU DE LA
GENERALITAT
LA MANCOMUNITAT
, Ahí metí celebré sessió ordinäria el Consell - Perrnatient,,,Ile
la Mancomunitat -de .catslunya,
sota la preeidenCia del senyor
Puig i Cadafalch. A primera hora cite la tarda,
president ha rebut els repórters manifestant-los mie la re-.
unij del metí s'havia dedicat ep
bona part u la colitinuaeiö -de
nomenaments comissions i
Mires acords que deriven de la
celebració de l'Assembla.
LES REUNIONS DEL CONSELL
LA SETMANA ENTRANT
Arnb motiu d'ésser festa entintes de la setmana entrant, les
rennions del Consell .Permanent,
de la Mancomunitat se celebraran la tarda del dimarts i el metí del d'im p eres. enlloc deis dies
aeosturnats.
LA COMISSIO PROVINCIAL
La Comissió Provincial ha
despatxat els següents assumptes:
informe en l'expedient, relatiu
a rautorització solticitada per
don Pere Rovira Bertrand, per
trans p ortar i distribuir electrieitat ah n o ble d'Almúnia.
Autorització solliGiteda per la
S. A. Energia Eléctrica de' Catalunya per transportar electritat a /a barriada de Can Calet
i a la fabrica Viiials', situada a
Sara Faust de Capear/lenes, amb
imposició servitut sobre predis narticulars.
LA MUTUALITAT DE SECRETARES I FUNCIONARES MUNECIPAL S
El ConseTI Permanent de la
Mancomupit al. ,en data 8 d'egos!,
passat, va prendre el ,següent
acord:
'
"Els individus no secretaris
que formaren par!, do la GerFuncionaris d'admimandat
nistració local Catalunya el
dia 30 de juny d'enguany i els
que harruessin demanat l'ingrés
a la dita Germandat abans free-Mella data, sempre que gaudeixin de bon salut. seran fiqueparats, per a lote ele efectes
dintre de la Mutualitat de seeretaris i funcionad-s. meartieipals de Catalunya, als seCretarts
d'Ajuntament.
Per haver estat designat per
l'Assemblea de la Maneomunitat
cons!eller de Benefieénela i
nitat el senyor Santiago Ribre.;
passai a ocupar el carreci.de.
presid'erit -dd CanselIde Govern
de la Mutualitatal non conseller
de Política Social, senyor Remen No.guer i Comer..
carrec de vocal que
•Per
estat
aquest venia exircint,
designat
diputat senyor Joan
Colorninas Mes•eras.

Els Teatres
Barcelona.--Sessions d'art
cele Nicolau. "Cants d'Orient".

Drama en tres actos de Juli
—Vallmitjana.

En Juli Phabil
observador sentimental de la
vida gitanesca, que ha donat al
teatro catana, peores eridentS de
la sera ciencia dramatice i ile
la sera erudició dintre un alón
esqueixat i pintores°, ha volgut
ara en "Cants d'Orient" aixeoar
una mica el nivel! de les accions, i alió que /emites regarles
en les seres obres era pur valor documental, aqui es converlit en substancia poética.
Els gitanos de "Canta d'Orient" sön figures pintoresques, vistes arnb ulleres de bidleg, eón personatges toeats
d'heroisme; les passions surten
de l'anécdota, i agafen eert
tä d'universalitat. En una Pe,rautla, en VallmitJana ha 'volgut
fer obra poética. Ha triat un
argument suggestiu, on totes les
figures hi , parlen en to malor;
la gelosia, l'odi, l'amor dosesperat juguen continuament, barrejant-se arnb la superstició i
el misteri que fa tremolar-aquel/es animes orientals.
Teatralment, l'obra no perd
mai interés; des del punt de
vista poétie, potser falta en ele
rhoments calminants l'empenta
lírica que acabi de donar consistancia a les figure,s i que
doni un aire de grandesa a
- El persontge central de l'obra,
la gitana Mala, té una bellesa
una bestialitat de pantera que
arriba a produir l'enlodó de,
sitjada.
La figura do la gitaneta Sita,
tata platejada 'pallida, eatataleix 'un contrast deliCadissirti i
•equillibri dins
l'obraa;
Encara. que la intenció d'en
Vallmitjana estat potser
anar darrera d'una estilització
de dels " zineithis " ,
aquesta obra ea Manid al inatela nivel! de les- bolees produecions del toallas d'ea Vallmiljana; l'anécdota, la traea de
l'horno de teätre, el pintoresc és
alió que .sura pdr damunt de
tot.
Cal remarcar d'una manera
especialfssima el han enoet, de
la direcció t'Artística de Pobre.

Tata ei deasarat con/ fa presenlactó i vestits, rehul Lea una
veritable trobailla.
La Mercó alicatan produeix. un
efecto de color i de línia eom
poques veaaules hein vist al
teatre•catarit. El nostre admirat
pintor .Rieard Canals, que ha
pintat els/figurins per ä aquesla
obra, ‘demostra coneixer
que ningú la importancia que
té e:1 color en el teatre.
Quant a la interpretació
l'obra riornes es poden fer elogis; tota la companyia estigué
justa 1 entonada. En Gimenez,
la Mereé
i la 'Teresa
Boronat, cantaren d'una manera admirable aq.uests "Cants
d'Orient".
La Teresa Borona), coneguda
per tot el nostre núbil° com
a excel-lent danearina, selns ha
demostrat d'un curt temps enea
com aetriu aguda i finfssima.
Esperem *que Teresa Boronat,
actriu i danearina, donara dies
de glbria a la nostra escena.
s.
Teatro Barcelona•—lnauguració
de la temporada de tardor
El próxim divendres, 21 de
setembre, inaugurara la temperada de tardar en el teatre Barcelona la notable companyia de
comédia Alba-Bonafé, una de
les tle conjunt i més celebrada de les que aetuen.
Irene Alba i Joan Llenaré eón
dos nrtistes de mera indiseutibie. Han fet belles creacions
de personalges en nombroses
obres..
La companyia es presentaré
amb l'estrena do la comédia entres netes deis autors germáns
Quintero "Las vueltas que da
ei mundo",
Teatre Novetats.—Circ Eqüestre
La matinée de • dcznä, cblous,
seré . dedicada als nens. Hi pm-tetaran nombrosos i divertits
artistes.

XII. — Dels germana Palme: Desert.
,•
Joaqulm
Formen >et
prevere, president; Alfons Fernä11,101

CRONIC A

les gustre de la tarda.

SOCIAL
EL CONFLICTE DELS TEATRES
alma confirmat el rumor que un
grup de professors d'orquestra se separava del Sindicat Musical. Sla firmat una contractas entre 26 d'aquests
professors i rAssociació d'Empresa, ris, en la qual aquests darrers garanteixen feina per deu /Ilesos anuals, durant tres mayo, a cadascun dels cantractats.
Sembla nue ea//eS1S MúS ,i e$ es comprometen d'ad a poca dies obtenir rajut d'altres companys seus.
Ahir el Teatro Romea ja actué amb
catorze professors d'orquestra.
tramoistes,
moment, no han
repris el treball, peró hi
l'esperanea que no tardaran a fer-ho.
DETINGUT PER COACCIONS
Ha estat detingut Josep Ferré Martí. acusat d'exercir coacciona contra
els obrera de la fábrica de gotnes Blasi, Sague i Gallard. en la qual trebailen afiliats Sindical Lliure, puix
que els de I'L'nie van retirar-se per
no valer treballar en compenyia d'aquells.
DILIGENCIES JUDICIALS
Es constituí a la Presó el jutjat especia/ d'atracamcnts, arnb el jutge seayer Doval, procedint-se al reconeixee
mena davant de testimonia, de tots
els detinguts amb motiu deis darrerS
atracaments.
Sembla que manis fon reconegut pel
carboner que resultä lesionat, el Baptista Peroni; com un deis atracadora.
L'Albareda i el Sanmartín, foren
reconeguts per uns guérdies, cara ea,/
itucere.elisparaven a la Ronda de Sant
p
Els altres no han estat reconeguts.
El jutge ha aixrcat la incomunicació a cinc deis detinguts.
•ESTRANGERS DETINGUTS
A la plaea del Doctor Robe/s e, de
Sabadell, fui-en detinguts els súbdits
estrangers Georges Sotyanof f Kintf f.
natural de Mirkofro (Bulgaria), de
vint-i-cinc anys, mecénic, domiciliat al
carrer Camtal, d'aquesta ciutat, i portara cota a únic decante/2 la 'licencia
del leen d'estrangers, i Marius Antotii flector, natural de Massa
rara (Itália), de vint-i-quatre anys,
nteeänic, també domiciliat a Barcelo-,
na, carrer de Sant Rarnon, 15, primer,
primera, no ocupant-se-li cap clec/amena
Han estat traslladats a aquesta capital, custodiats per una parella le la
guärdia civil i per si es traben com.
plicats en el träfec de dones o en
algtm fet punible, ingressaren a la eres(' cellular.
En el correu del Nord arribé cestod/at per una parella de la maledia
civil, el sUbdit rus Filick-Ftinjuelsi,
eme fou detingut a Oviedo amb matin
de l'atracament a la sucursal del Datic
(I • Espanya a Gijón.
El Funjucki esté, reclamat pze un
jtnjat d'aquesta caPital com a imesumpte autor de diversos atemp`ats,
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Jocs 10Iorais organitzats per
l' O rl'es5 'Panano
Any I
VF.nEtnerro

,
I. — Flor natural: "Balada- (l'Una
tarda de diumenge".
Aeressit primer.:
"Les . nnees pre•
Sentides". Lema: "Amor, Doloi".
Areéssit segon.—"Caned de verera:",
Lema: "Itairn que madures".
11.--*Englantina. "Elegia de l'hora
baixa". hezw. "Veis de la terca".
Aecéssit primer.—`'Iterord elegían".
Le : Ca "Testament

Porniet
Ace'essIt primer.--"Din I Patria*.
Larna: "Bello terra, bella gent".•
Aecassit segon: "Flora ennventuala".
TV.—Del recerend senyor qtiont:

"L'arbre parroquial".
Unte aecéasit.—"La l'entra del Sant
Crist". •
Vn—De 11 g. • A., TraMria de Mont•
eat-Tiana "El tranivia"..
VL—Del senyor Joan Fatjo: "Brogi al mala". "C'est -le nade,
etetera.
VIL—Del senyor apotecaH: "Sotiet
de la immortalle,r,
.
Are'éselt: "A. vosaltres".
VIII. — Del sensor A. Ihars: *La

mere". Lema: "A la memnrit de la
meva".
Aceéssit.—"La mara!". Lema: "L'amor mis gran".
IX.—Del senym; A. Grases: "L'a.
plee de tardor".
senyor Rosend Beit g : "No.
tes dei moment".
XL—Dele senyors eontraetlatee

bres: "Un poble atuit",

Beagas; Eugeni Morí, prevere; Mitrad
Ibais; 3.Iiquel Fälmegas, Emoymael.
Boser, i l'ere Palau. seeretarl
La festa

eelebrack el ella 1f3; go'

GIRONA

En Salvador Albert a l'Atenetli
de Girona
Divendres .nassat, a la afit., En Salvador Albert va Regir eAteneu de
Girona, davant un auditori nombrós
escollit. el seu rccull de poemes inédita Més inaügurant el segen ciele de conferendes. •
El president l'Ateneu, senyor
CarléS Rahola, va pronunciar unes paraules-preliminars, .recardant que ara
fa un any comeneaven a reunir-se alguns companys per tramar de la conatituci6 de l'esa:evitada entitat, la qual
porta ja. realitzada una tasca cultural
que ha merescut lloances i estimula
i que no dubta seré superada. Remareé , que des que a'haViä dos el
primer cicle de conferencies amb la
magistral dissertació d'En Rovira
Virgili, la Junta directiva no hacia
deixat d'actuar, contribuint a Verganització de les Colónies escolars, aportant el set: concurs a campanyes hamanissimes i preparan; expesicions e-T.>
liSti9lleS i altres actea de cultura per
les Eres de tardar.
Seguidament va fer l'elogi del seny:or Albert, posara de relleu les Seres
condicions com a escriptor, especialment
com a crifc i corn a polític auster. Ela
seus estudis sobre Amiel i Ibsen — ch,
gue el senyor Rahola — són d'una vaIna excepcional. L'Albert s'ha enclinsat pergonament en fänima del barturat pensadoe ginebrí le ha assenyalat
els més delicats matisos. L'obra del
gran damaturg noruec ha estat objecte per a en de la mis fidel i clara
exposici ó i dels mes subtils comentarla.
Acabé el president de l'Ateneu posara de relleu la personalitat de l'Alhert com a poeta, que va revelar-set
fa anys en el seu libre castella De
j,zedia i ha culminat en Confina, I
digné que era un veritable honor per a
l'Ateneu de poder assaborir les primieles del mal recull Ilfés rnild, que,
per les impressions que tenia. estava
segur que contribuiria a la glória del
sett autor com a poeta catalä.
En la primera part, que es titula
Ascensiö, el poeta, bo i fitant, atlucia
nat, l'Atzur, s'abandona amb intensissima devoció .al maternal amor de la
Natura que, de cim en cim, l'itnpulsa
deleantent a l'altitud aumenta. En la
segona part, que dun per titol
la barca del poeta, dl és present I
absent a l'hora, Iliaca en l'ensómninal
mägic poder del qual reapareix, davant
dels setts Os; freturose ele .puritat
de tendresa, em amor de iriolt de temes
ettyorat; Flor virginil que un vent de
dissort marceix i (Me reasorgeix. pela\
excelsament transfigurada, de la insoria
dable, muda i glaeial tenehra del No-re,
al t'el:Yerba conjür del poeta, el rmal,
eas la beatifica plenitud de la fe. s'enPasea atril) ia seva benarnada, seraint- e
digne del seu amor tot Iltitm sota
estela clarissims de la nit 211eWtl e r t
silenciosa. Breas sitilesis poitiques te•eludien cada una de les eitte Seee'1,03
que integren aquesta segona part e rit
la tercera, titirada De sblitori o 3AM:4. el poeta modas ,els sons universals, semblants a paraules, que ell capsa amb emoci6' Wat/e, eseeltant ?TV,
ginsament seva própla Ven interim.;
enfervorida per linfln't anhel d'caseata
situd e'atit seintsre 1 glatitä
eterrialment al fons de l'. énima humhaa,
joiosa traltdrar.se A la 'fi, a teavis de
aí nia teixa, resnlendint flanaculacla en
glória del Més--enlItS
L'auditor/ va eseePar aMh de‘wa
atenejó la lectura de les betes nok.-!n - s
del senyor Mama, i el lit aplaudir llar.
gamcnt.

a
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Dimecres,-19 de Jetembre

LA PUBLICITAI

Els Espectacles
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Gran Teatre Espanyol

PRINCIPAL PALACE

Placa del

la

a
a

(La

(de 1 n 13yZO
seres:.
Entrada
!Hure
a la lauda, començarl y a les cinc en Pu'

Revue

revisat,

ALBA- BONAFE

divendres. dl de selembre, amb l'estrena de la
comMia en tres actes, dels
germans Quintero,
Debut,

tz
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TEATRE TIVOLI

tori

els senyors Molasso, seeundats

per

EMILI

ca matinée a preus popular,.
Nit, programa nou. Acompanya
respeclacle rorquestre del 1",-ment Musical Espanyol.

. je

broma a

844+44.4-94
`"?..

Companyia de Comedics j.,

i

CIRG EQUESTRE

Gran companyia internacional

acro-

'unir dimecres, larda, a

e ; i x.. 1111 ,15 73 ,5ü popular

balica, eqüestre, chnlica i most
COL Director: Me. Ventura Gannau.
Anal, ditneeres, lid, a los den. el
pro grama mes atractiu. el mes seael me, racial de (Planta
.... •ban presentid:
L'eran de Robbins
domador de lomielet s, es el mituero mes cninic de lote eta 315100
lins la dala.
Els 7 Titte RUS
els millore eattaclues que tan actual als nrietres
9
Les 4 Varettas
es una de les atraccions mes originals 1 de difleile eterciels.

l't
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ES MI HOIYIBRE

e

segue/sen eeeent teult aplaudits
Las mandos, ando el Sell porillös
-tourldllon" de la mar. 1 E. P. Lee
ami> el sru original treliall dr turca
dental: Fred Silvester i Cia; Les 4
Ueesemsi C. Fontana; The Arquee;
The Strakay, etc.
Entradas ci1miques pels 111511 aplaudas clowns Germans Ferroni, Na-

leä ,

LOS GALEOTES
:y it, a los den, popular
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GRAN CINEMA DE MODA

Lea-

X deg

F‘90..latS , d:ruera

4 c•,,,n •• n ,i n 1..
Ente: La mudarna americaneta, per Margarida VisPer( Tomaset campió de golf, de
molla /monta. Divendres, moda,

Gran Teatre Comtal i

Gran Cinema Bohèmia

JOAN VILA

de la n •oe,›al

.

Nit., a les deu
Etentremes

/Mula La reina deis diamants;
l,11,1a Les Caes enjaeces.

i

Palace Cine
GRAN SALO DE MODA

sarsuela

TRINI LA CLAVELLINA

2
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ordinaris.

MOBLES
a

termini, sense fiador. Carrer
de Santa Anua, 18

..r044.114+.4444.44->e+6-64-e-#4,,1+1n444444444414.14$4.4114447.
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Teinple de la rtl.:
Aristocrätic
I Cinematografía
Saló
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ti
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Kurs aa

ti La bomba hidraulica, de broma continua; Actualitat, amb el
Ii cop d'estat a Madrid. —llemii, dijous, estrena del
la
61
ii tal cine-111mila Ilona, per la gran artista Lla di - Puttl; la n,
grandiosa obra Esposes frívolas, Sonant el cuiro,
i Actualitats
ii de la divertida cinta Tingueu compte si us plau
Gaumont.
Ilaa•aalualla•• n •••liaiiiii Nana ama

DOLOR

Monumental - Pedró

r3

rouni6 de families distingides,
Orquestrina Sufte. ,Saló
—Avui, dimecres, insuperable programa, el mes sor°. a
116s èxit del tila primer capttol de la super joia uni- 2
versal, Esposes frívolas (exclusiva d'aquesta empresa,
pel gran actor Von Strobeim. Degut al seu llarg me- a
trat esta repartida en dos caidlols. 4 n ran. iixit de la bonica 3
comi:dia Viatge al paradís, per la gentil artista Bert
round- 1.1
Lytell; Sonant el cuiro o El boxador arlstocratIc

MIMMIC

Preu de l'entrada, 1 pesseta

e

r 110111.1 11 1,5 SELECTES
Avui, din:acres, tarda i nit, programes eelecteei ,la tortuosa comedia
Vlatge al panes; el cinedrama Les
dues venJances; la invertida pclliuda Els emors Ce Letty; la
ussont Historla d'un ”chantage",
1 la connea La bomba hideaulica,
neme, tlijcus, ro rallice Catea-

Sedants del sistema nerviós

.11211,0112.110n11

sllebebell-sb444-e-s444-be-e+444.
AFICIONATS A LA FOTOGRAFIA
Devela , d3 plagues 1 peljteuies
1 tot II 011111 de laboratarl. Es re.
uiri a les
5 HORES
CASA CASELLAS
Carear de Santa Anna, 4,

FOL\ÜA

(Peco Rambla)

Casimir Veas

I allreS.

Fundió de gala, El gasalvatge, l'estranya asen-

.\\ (11,

tet

D'ESTOMAC

i malalties de les vies digestives, es curen amb el

GASTROBIOL ROSSELL
De venda a la FARMACIA INTERNACIONAL - Rambla del
Centre, 17, i a totes les farmàcies

13+ spatx: Tallers, 72
Telefon A. 5090
Fabrica: Correr Benavent (Pró

xlm a la Travessera da Sana)

BARCELONA

0'60 pts. litre, 90001 a
domnum prOpla. a. A. Jordana,
UI

Fábrica de Producta3 Ceràmics
Raicles dc
articica dc cznst ruccie

2
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LA CASA

Sublim marca

R.MARISTANY

ad
a \1511. DE JOSEP

Casa fundada el 1870
AL COMPTAT

PLASSOSiLLOGLJEn

16,PeCdialum18
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a
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(darrera

el Parc)
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I. PREUS DE SALDO
LLULL, 21

[ Mili 1011

CERVERA
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Liquido a la fabrica mateix les mostres
i calçats amb tares que no paciera
•
lliurar als comerciants

a

ANLINEIS, ROTULS, FAÇANES
0El RES ;-; TRESALLS D'ISTIL

V

DE URDES CREUM)U,
AMB MAPC DI FERM

:CALÇATS SIMON
calçat:

a

I
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Fabrica e

DE TIARA,

Ferrä. -Mutua ' D2C)f1:1 1
g, , zlit Ecmingudei te, 4421.431i 1

'nena.
ama«.
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MENJARS A LA CATALANA
ESPARTERIA, 6-VID1UER/A, 12
Telefon 1373 A,

..i sin, dIrn r cres: Aventures de Rabinnen, XIII 1 XIV t p isoilie: Capan
feres a 'Afinca, (mn,acional; Mars
bojament enamorada; Un gendre
i vigoras; Jo i la mula. Denla, illjinisi
/ Aventures da Rabiasen, XV' 1 XVI(
• Caoant feres a l'Africat El dable, *

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou

BI'ellit,ecciorrcspondencia a D. M. Durch, Apartat, 1. Sta. Colonia de Farnes.
ona, D. Dalinau, Valencia, 215, entresol. Telefon 1815.

NOTA IMPORTANT.—Ser v ei esmerat . Pensió completa des de 17 a 2 4 ptes. segons l'habitació

444442<reeeeteeeeeee»Geee,
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Acceleradores de la nodrició

DEMANEU CONSELL AL VOSTRE METGE

Informes:

Walkyria
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DE SANTA COLOMA DE FARNES

Els abonan ie at e s'experleixen II tots els establiments
de Barcelona al pretu de 20
pessetes.
Tlies-tzigans
Restaurant:
de les cinc a les set cle 1:1
L'Exposició
esta
tarda.
oberta de les den del mati a les vuit de la nit

.e4-i-e44-e-e-.24-eeese-o-eeesaseez

la celebre sarsucla El pufoto de rosas i la 'divertida

TERMAS °RUIN

militars

ve+eeeeeeseee-6-eeeeeeeset-c

MAÑANITA DE SAN JUAN

Tresor de la Salut,

avui podeu
Si haveu perdut el
recobrar-la per Thitjä de les prodigioses aigües termals
radioactives y fluorurades de les

do la Casa lleial. Presentació de 25 vivendes
Mobles, joguines, etc., ele,
Dijous, dia 20 de setombre,
a la tarda. gratis concerts
per dues reputados bandes

0

CERCLE DE SANS

Despatx a taquilla cada vespre, de non u onze, i tal Centre ;
de Localitats de la Placa de Ca?aiunya. Preus poulars.

mobiliari modern, presentat per les cases nitis importants de Barcelona,
d'Espanya i de restranger.
SeceiO retrospectiva (pila_
bilacions completes dels segles del XIII al XIX. Surnptuosa presentaeid do la Indústria francesa. Tapissos

dimecres, larda i 1111, grans
pro g rames La Namosa ron-Mala Viatge al paradls; /a he/Alada cilunica
La bomba hidraulica; la Interesen:.
Histeria d'un chantege"; la hornea comedia Ele amare de Letty,

cinc.

PRI1VIEROSE

4111.

AVUI, esplendida manifes:lació d'Art. 11:x1d-di:id de

I-H-PII-e-Pe+.4.4-9-3464444÷4441.e.

•-#411.19.4194111-64-94-99-94-4-94-4-94-19

.dijous, dia 20, a
deu
Companyia Díaz - Artigas
La comedia drainalp.1
actes, ereaciú de Josefina Diaz,

lau Industrial

ele9.9.944-9+0.9.9.4.4e.4>49+94.999,

1vul, dimecres, tarda, a les

Denla.

Parc tic Montjuich
Palau de l'Art Modern i Pa-

-. .

ELDORADO
de

MOHLEIVIEL11[1ü D'INERME

mes g ran tievrtat
cue .eaMsranca.
•

Gran companyia de Sarsuela

dijous, larda, a dos quarts
dr ciuc, Infentil. Nit. a les
10, gran moda. 2 originals debute.
Les S Sister Sturla i M. Rambeau,
arte la eera preciosa iet.13,•eno
iiitallets, gossos i einns ensinistrata, gran i 'miura Preeelltarld.
'rata els dilluns, dijous I diesablee,
ti/anudes econginiques.

li[OSIO 111E111[1MR 0[1.

R_

er la le7liperaea,

-,444,411.9-944-1-44.4.4-04-0.14-^

DIVERSOS --

e

ile notables isextet 'itrio'. 1 ese ,p0
7 .11j1dieh • la bellaca, ter CIaI'ia i't'e'

i
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Denle,
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Saló Catalunya

t. Al Ial, I Zt

a comedia en tres actos,
de Gutiérrez Ibis i Gabald,
El tiempo de las cerezas

vas i Gerome, Silva i Koiak.

(Davent

E S ---

teet-04+94444+444feeet+ege

Divendres, un, estrena do `..1

a.

ee
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TEATRE NOVETATS

Hotel -- Restaurant -- Atraccions
400 inetres altitud. Programa eneisaclor. Teinper atura deliciosa.
liabilaelons Gran confort per a familiee. Serveu d'autocars
des de la plaea de Lessepe (Jusepets), de/ ful g dia Per ;Maui/. 'le.

Les+eeeite+44+444+++.+9
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liemanreamamairaina

ee

LA RABASSADA

Cants d'Orient

1 Teatre Poliorama 4..

44.e+44+«-+4++++

44~+.+1e*eie.44«*»e

drama en tres

vigorós .dramaltirg : Juli Vallmiljana,

LA CASA DE SALUD

Mus. tarda, a les cine. Magnifi-

EXISTENCIES
PREUS BARATISSINIS

GRANS

VEBSAILLES)

fletes, del

20 formoses bailarines, 20

Preus econòmics. Dulaques a
4. 3 i pesseles. — Denla.

Inemanziaaicalliszaa

Telüfon 7 li
Proplelarli Joan CO (de Pantio

Grandiós èxit de l'in-

SUCURSALS:

Distriste IX Sant Andreu, carrer Sant Andreu,
número 201.-Tel. 264, S. M.
Horta, Major, 27.—Tel. 99, S. M.
X Sant Martí, Muntanya, 37. —Tele• foil 234, S. M.
Hospital Clinic.—Tet. 332 G.
Sarria., Reina Elisenda, 8.—Tetefon 107, B.

LES

LES PLANES

Avui. dimeeres. -ni!, a les

1.•••1

1140.

vis Sans, CatIOnge rinernat,10.—Te-.
lefon 104 li.
Gracia i Sant Gervasi, Menéndez
"
Pelayo, 133.—'rel. 757 G.
La Unió d'Empresäris de Pompes Fúnebres de Barcelun a, Societat Anònima, interessa
del públic que se serveixi exigir el carnet d'identitat amb la corresponent fotografia, als representants i dependents de la dita Empresa que es presentin per concertar els ajustes
d'enterrament, a 1, d'evitar la intervenció de persones estranyes a ella, que dificulten i encareixen el .servei.
' eies d'Alcaldia i quarteretsde la Guàrdia MunicipeL
El ptiblic pot utilitzar tumbé els teleforwle les Ten k

Hotel Restaurant Versailles
Obert des de les cine •
del n'al' a milla nit
Servei de cohen I a la carta
Cebarte de 750 p to. endavant
ilabilacions per u tem p erar/es 3
P10115 crimen/1es
nigua del Olas Clunntoau
Caffil especia/ per. a autorngbils

Enrio Jiménez

teressant

5.

Balboa, Ileträ F., Bareeloneta.
Tel. A. 1895.
I Estafeta. Púble Nou, Wad-Ras,
236.—Tel. 2 38 S.
'Vil Poble See, Campo Sagrado, nú-.
mero 24.—Tel. 3400 A.

RESTAURANTS

Mercè Nicolau
Primer actor i director,

Avui. dimecres, tarda, fun
cid a preus populars. Nil, d
les deu, eztrena del disbat rat cemie en tres actos

Districte 1

S, A,

Servei Municipalitzat

TELEFON 2480-A

CENTRAL:

¡Humeros, programa
ministre: La reina dels gitanos,
40 episodi; Sense pietat,
interessant film (Ira matio creacid del gran artista Itinili • Ghione: Furor passional, bonica ein
la dramatica. do gran argument, interpretada 11PI . , /a gran
art isla Dora ldina ; El gatet salvatge, inlerrssant film inierprotal- prl tan dositjat iirtista
Hoot Gibson; Dinamita, ei:nnica
do gran broma. i 1;t sensacional
itinta Exposició del Moble de
Barcelona, 1923. • - - Doma. tot
estrenes, t'Olio elles El pare
Joanic o Mossen Janot, obra del
gran draninturg .1.1;tiimera.

Sessions d'Art

DIAZ

Santa Anna, 24, 1.

044.04.1eet•e+Det-e-fre4O+44+4

Teatre Barcelona

ANTONIA PLANA

primera arpista del in6n, cantarà les millors composicions
del seu repertori, acompanyantse a l'arpa.

LA MIMADA

.043-0-thuee

erel-K-e+e4-14.11-344+144+44.14

companyia de Come
dia

Ris-

comedia musical, prenent-hi
part les primerissinies bailarines Seria, Rubini pesari i

Las vueltas que da el mundo

Empresa Francesa Delgado

Grandiós it!xii. de la famosa
companyia italiana de ball Molasso". Ave,i nit. a les den,

LA REME GOSSE
La eminent artista Hedda

i

Plaça

Telefon 1371 A.

Temporada de l'ardor
Gran companyia dc comedia

a

unil) una
GRANDIOSA l'ESTA TABAIUNESGA
Guarniment pel repulid eseemt,g
s nyor Ala r ma'

Unió d'Empresaris de Pompes Fúnebres,

Cinema Princesa

e4ees4.4+esteeeee...oe+en
.-40.4e+.4444+eteeesee44.4
Teatre Barcelona

del

Teotre Coroló Romea

divertit rodeen en tres geles,

CROL I-1

a

PALACE BAR

—TEATRES-.

Excelsior
La reina deis diamants,
1: La història d'un chantage, 2:
La princesa maleicia, Els amors
de Letty, Bomba hidraulioa.

corrido, innoscent i manir
Elegants lodettes. Continuadas ria
I•les. Espetarrant presentarle. IM
coral nou (le litilhena I illrhal

DISt -t XTITE, VINENT. n tia
SOLEMNE REOBERTURA

1 ültim ....nn•n
episodi.
•n•nn••

ESTRENA

15

i nit, l'a Grandiós exit dels plauclit especia- Divendres, dia 21,
,ESTRENA
nous allIteIros
ele
en
dotze
• d'un.
.1 La Agenzia del Fla- „ • qubdros
m
quito i
Skitehos .Revue altre gran quadro g
a Olds dances record artiSteSospiid'art
a
La gallina cepa
MeravelKis final de nyoles i OSI
l'arda

1 i

. Diana-Argentina

de la Oil:
Inauguració de la temporada
del

Tratrc, a i 4 id

..n•••••n•n••im

tanos,

SANTPERE- BERGES
lessalite, Sil de is elernbre, a les deu

laanaaanamaansaaaaanalanammalMaallallial•Illallar
TeRlons, git=3. A i 473 6 A ra

40.411.MAZEMIIIMMDISOMMERMIV>

tura, Viatge aerl, Roblnson Cru500, II i 12: La reina dels gi-

111
:

assabentw els seus estimats
clients, haver traslladat els
seus tallers, despatx i maaatzems al carrer

BAILÉN, 194 i 196
on podrà donar major impuls a la seva acreditada
tabricació de cartronatges.
Barcelona, setembre 1923

